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Nabehandeling lippen 

• Het uiteindelijke resultaat van de permanente make-up ligt voor 80% in uw handen. 

Volg de instructies van de nabehandeling dus goed op. 

 

• Dep tot 15 minuten na de behandeling, iedere 2 minuten, de lippen met een licht 

vochtig watjes, om zo het overtollige huidvocht te verwijderen. 

 

• Na het deppen breng je de meegegeven vaseline uit het zakje heel dun aan op de 

lippen (was uw handen vooraf, zodat ze goed schoon zijn! Of doe dit met een 

wattenstaafje) De vaseline mag meerdere keren per dag worden aangebracht, zodat 

de lippen niet trekkerig aan gaat voelen. 

 

• Was de lippen iedere avond heel lichtjes met een milde shampoo tot de velletjes zijn 

verdwenen. Dep de lippen droog met een wegwerp zakdoekje of watje. 

 

• Belangrijk: voorkom zweten. Zweet is zout en dit stoot de pigment af. Dus tot de 

velletjes eraf zijn niet sporten of in de sauna. 

 

• Je mag douchen, make-up dragen en het gezicht schoon maken zolang je de lippen 

maar niet raakt.  

 

• Vermijdt de zon tijdens het genezingsproces. Na het genezen is het raadzaam om 

een lipbalsem met hoge factor te gebruiken  om de lippen te beschermen wanneer u 

in de zon komt. De zon heeft een negatief effect op het kleur als u deze niet 

beschermd, ook zal hierdoor de kleur sneller vervagen. 

 

• Het is zeer belangrijk om niet aan de lippen te plukken of te krabben, dit kan littekens 

veroorzaken. De lippen kunnen gaan jeuken, maar dit hoort erbij en is onderdeel van 

het genezingsproces. 

 

• Na 6/7 weken wordt u terugverwacht voor een nabehandeling. Tijdens de 

nabehandeling gaan we de puntjes op de i zetten. Verwacht dus niet dat het altijd 

perfect is na de eerste behandeling. U kunt hier en daar wat pigmentverlies hebben, 

maar dat wordt bij de 2e behandeling aangevuld. 

 

• U dient na ongeveer een jaar een opfrisbehandeling te doen. De methode is heel 

natuurlijk en oppervlakkig in de huid gezet, wat betekend dat dit jaarlijks bijgewerkt 

dient te worden. 

 

Tips: 

❖ Na de behandeling kunnen de lippen gezwollen zijn. U mag de lippen thuis koelen, 

zorg wel dat er een tissue zit tussen uw lippen en het koelelement.  

❖ Het kan voorkomen dat u lichte bloeduitstortingen in de lippen heeft na de 

behandeling. Dit heeft geen invloed op het uiteindelijke resultaat en trekt vaak binnen 

een dag weer weg. De vaseline werkt verzachtend. 
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